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TASKI Sprint Multiuso
Glas- en interieurreiniger

Productomschrijving
Gebruiksklare reiniger voor glas en alle interieuroppervlakken, zowel mat als
glanzend.
TASKI Sprint Multiuso reinigt en verwijdert vet en vlekken dankzij een speciaal
mengsel van reinigingsmiddelen, alcohol en organische grondstoffen.

Belangrijke eigenschappen
• Sneldrogend door oplosmiddelen
• Speciale samenstelling van reinigingsmiddelen
• Te gebruiken op ramen, spiegels, keramische tegels en

interieuroppervlakken
• Uitstekende verwijdering van zowel vingertasten als van plaatselijk licht

aangekleefd vuil

Voordelen
• Droogt snel zonder streepvorming
• Krachtige vlekverwijderaar
• Verschillende toepassingen op een grote variëteit van waterbestendige

harde oppervlakken
• Laat glas en oppervlakken zonder vlekken en strepen achter

Gebruiksaanwijzing
Dosering:
Gebruiksklaar. Onverdund gebruiken.

Toepassing:
Oppervlakken
Sproeireiniging: Sproei product op een vochtige doek en reinig het oppervlak.
Spoel of vervang de doek regelmatig. Gebruik een reinigingsspons om
hardnekkig vuil te verwijderen.
Ramen
Sproei het product direct op het raam en wrijf dit met een droge doek op totdat
het raam droog is.

Belangrijk:
Niet gebruiken op watergevoelige oppervlakken/materialen (b.v. onbehandeld
hout of kurk).
Voor gebruik materiaalbestendigheid testen op een kleine onopvallende plaats.

Technische gegevens
• Eigenschappen: heldere blauwe vloeistof
• Soortelijk gewicht [20°C]: 0.984
• pH-waarde puur: 9.0 +/- 0.3

Bovenstaande gegevens gelden bij normaal gebruik en dienen niet te worden
opgevat als specificaties.
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Veilige hantering en opslag
Veilig gebruik:
Uitvoerige voorschriften voor het gebruik en de verwijdering van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk
Veiligheidsinformatieblad.

Alleen voor professionele gebruikers/specialisten.

Milieu-informatie
Dit product is in overeenstemming met de EG-eisen ten aanzien van de biologische afbreekbaarheid.

Verkrijgbare verpakkingen
Artikelnummer Verpakkingsgrootte Type verpakking
7512995 6 x 750 ml fles
7512998 2 x 5 ltr can


